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 I 

Sammanfattning 
Offentlig upphandling är ett område som varje år omsätter stora belopp i Sveriges ekonomi. 
När en upphandlande enhet skall göra inköp av varor eller tjänster som inte är av obetydligt 
belopp skall enheten tillämpa reglerna om offentlig upphandling. I lagen om offentlig 
upphandling (LOU) finns det en lagstadgad möjlighet för anbudsgivare att komplettera sitt 
anbud, 1 kap. 21 §. Rättsregeln att komplettera sitt anbud skulle kunna tolkas som ett avsteg 
från den för offentlig upphandling gällande likabehandlingsprincipen. Vidare uppkommer 
frågan om möjligheten att komplettera anbud ger en förhandlingsfördel i 
upphandlingsförfarandet? Syftet med uppsatsen är att undersöka om rätten att förtydliga och 
komplettera ett anbud enligt 1 kap. 21 § LOU kan innebära att upphandlingsförfarandet till 
viss del frångår likabehandlingsprincipen som är fastställd i 1 kap. 4 § LOU och om 
tillämpningen av 1 kap. 21 § LOU skulle kunna utnyttjas av anbudsgivare för att erhålla 
fördel i upphandlingsförfarandet. 
 
Likabehandlingsprincipen gäller alltid och kommer till uttryck i svensk lag genom begreppet 
affärsmässighet som återfinns i 1 kap. 4 § LOU. Tillämpningen av 1 kap. 21 § LOU utgör ett 
verktyg för att göra anbud jämförbara med varandra. Jämförbarheten mellan olika anbud är 
viktig för att likabehandlingsprincipen ska upprätthållas och komplettering av anbud får bara 
begäras av den upphandlande enheten. 
 
1 kap. 21 § LOU syftar till att upprätthålla konceptet affärsmässighet och ett brott mot 
paragrafen innebär därför i sig ett brott mot likabehandlingsprincipen. Härav kan 
tillämpningen av 1 kap. 21 § LOU inte anses innebära att likabehandlingsprincipen frångås. 
Vidare kan denna paragraf ge en fördel vid utformandet av anbud under tidsbegränsning då 
lagrummet ger utrymme för tidsbesparing vid utformande av anbud. Om detta är en fördel vid 
anbudsgivningen är beroende på om företaget väljer att utnyttja möjligheten eller inte. 
Exempelvis kan ju detta uppfattas som en fördel och utnyttjas när en anbudsgivare har 
tidsbrist vid utformandet av sitt anbud. Om denna möjlighet används utgör användandet av 
möjligheten i sig inte att likabehandlingsprincipen frångås då möjligheten kan användas utan 
att det ursprungliga kontraktsförhållandet frångås. 
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1 Inledning 
Offentlig upphandling är ett område som varje år omsätter närmare 25 % av Sveriges 
bruttonationalprodukt1. När en upphandlande enhet skall köpa in varor eller tjänster som är av 
väsentlig ekonomisk betydelse från privata företag eller enskilda näringsidkare skall detta ske 
genom en offentlig upphandling. Förfarandet vid offentlig upphandling skall ske enligt EG-
direktiv vilka ligger till grund för svensk lagstiftning. Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
bygger på ett flertal principer som är viktiga att följa i upphandlingsförfarandet. Dessa 
principer är en del av EG-rätten och uttrycks både i den gemensamma primärrätten, genom 
EG-fördraget, och i den s.k. sekundärrätten, genom de direktiv som rådet har utfärdat på 
området.2 I uppsatsen kommer främst likabehandlingsprincipen att behandlas. Det är en av de 
viktigaste principerna som ligger till grund för offentlig upphandling. Den uttrycks i EG-
fördraget och är en viktig del för att kunna upprätthålla de fyra friheterna3.  
 
Det föreligger inte alltid ordagrann samstämmighet mellan nationellt tillämpad lagstiftning 
och de EG-direktiv som ligger till grund för offentlig upphandling. När en upphandlande 
enhet begär in kompletterande eller förtydligande information från de sökande anbudsgivarna 
skall informationen behandlas i enlighet med gällande EG-direktiv och EG-praxis. Den 
upphandlande enheten är också skyldig att följa svensk lagstiftning och bör ha den nationella 
praxis som finns i åtanke.4 Ett exempel på tolkningsutrymme i gällande rätt som kan ligga till 
grund för felaktigheter vid offentliga upphandlingar är att det kan finnas motstridig praxis. 
Grundläggande EG-praxis ger ofta principiell vägledning och kan då ibland vara svår att 
relatera till om huruvida svensk praxis är samstämmig med likabehandlingsprincipen. Detta 
gör att det verkar som om det råder viss osäkerhet om hur upphandlingsförfarandet skall 
tillämpas i den delen av upphandlingsförfarandet som berör möjligheten för leverantörer att 
komplettera och förtydliga sina anbud enligt 1 kap. 21 § LOU. 
 
När en enskild anbudsgivare ges tillåtelse att ändra sitt anbud medan upphandlingsförfarandet 
fortgår, kan det då innebära att likabehandlingsprincipen frångås? Detta skulle kunna leda till 
att det krav på affärsmässighet som finns i huvudregeln 1 kap 4 § LOU inte efterlevs. Kravet 
på affärsmässighet är prioriterat för att gynna en fri handel där anbudsgivare inte skall lida 
skada eller missgynnas av ett felaktigt upphandlingsförfarande. Man kan också tänka sig att 
kravet på affärsmässighet innebär att enskild anbudsgivare inte skall gynnas av ett felaktigt 
upphandlingsförfarande. Tillämpningen av 1 kap. 21 § LOU har resulterat i en praxis som på 
området, till viss del, förefaller motstridig. En frågeställning som i resonemanget ter sig 
rättfärdigad är huruvida enskilda anbudsgivare kan utgå ifrån att likabehandlingsprincipen i 
vissa fall kan frångås och om tillämpandet av rätten att förtydliga och komplettera anbud 
medför en förhandlingsfördel som strider mot likabehandlingsprincipen?       

1.1 Frågeställningar 
1. Har tillämpningen av 1 kap. 21 § LOU inneburit att upphandlingsförfarandet har 

frångått likabehandlingsprincipen som finns representerad i 1 kap. 4 § LOU? 
2. Har tillämpandet av rätten att förtydliga och komplettera anbud medfört en 

förhandlingsfördel som strider mot likabehandlingsprincipen?       

                                                 
1 Hellgren, Lena, 2001, ’Handbok i offentlig upphandling’ , Norstedts Juridik, Stockholm, s. 9 
2Falk, Jan-Erik, Pedersen, Kristian, 2004, ’Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling’ , Jure Förlag, 
Stockholm, s 26.ff 
3 Inom EU skall det råda fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital 
4 Falk, Jan-Erik, Pedersen, Kristian, 2004, ’Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling’ , Jure Förlag, 
Stockholm, s 15. 



 - 2 - 

1.2 Syfte  
Denna uppsats syftar till att undersöka om rätten att förtydliga och komplettera ett anbud 
enligt 1 kap. 21 § LOU kan innebära att upphandlingsförfarandet till viss del frångår 
likabehandlingsprincipen som är fastställd i 1 kap. 4 § LOU och om tillämpningen av 1 kap. 
21 § LOU skulle kunna utnyttjas av anbudsgivare för att erhålla fördel i 
upphandlingsförfarandet. 

1.3 Avgränsning  
Det faktiska förfarandet vid offentlig upphandling kommer inte behandlas då detta inte tjänar 
uppsatsens syfte. Vi kommer inte att redogöra för andra rekvisit som skall vara uppfyllda, 
enligt nu gällande direktiv och lag, vid förfarandet än de som berörs av 1 kap. 4 § LOU och 1 
kap. 21 § LOU.  

1.4 Metod och material  
För att få en översiktlig bild av området kommer lagen om offentlig upphandling att studeras 
och därtill tillhörande förarbeten. Tillgänglig litteratur och rättspraxis kommer att begagnas i 
den mån den fyller en funktion för syftet och problemformuleringen. Även de principer och 
EG-direktiv som är hänförliga till de två lagrummen kommer vi att referera till. Vi kommer 
därför inte endast bearbeta den svenska lagstiftningen utan även den gemenskapsrättsliga, 
vilken den svenska lagen numera bygger på. 

1.5 Förklaring av viktiga begrepp 
Upphandlande enhet 
Upphandlande enheter är statliga, kommunala och andra myndigheter, beslutande 
församlingar i kommuner, landsting och Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga 
samfälligheter. Även bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser kan anses vara 
upphandlande enheter.5 Det finns inom de nämnda enheterna mindre upphandlande enheter i 
form av myndigheter och statliga verk. De är skilda från varandra och utför sina egna 
upphandlingar i statens namn. Det har ibland visat sig vara svårt att skilja dessa åt när de gjort 
upphandlingar från varandra, men de regler som gäller för offentlig upphandling skall 
tillämpas även dem emellan.6 Det krävs för att bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser 
skall anses vara upphandlande enheter att de skall ha kommit till i syfte att sörja för behov i 
det allmännas intresse, vilka inte är kommersiella eller industriella. Dessutom skall de stå i 
nära förbindelse med staten, kommuner eller en annan upphandlande enhet.  
 
Tidsfrister 
Tiden från upphandlingens annonserande till sista dag för inlämnande av anbud är reglerad i 
lagen. Däremot skiljer sig tiderna lite åt mellan de olika upphandlingsförfaranden som är 
tillåtna. Syftet med att tiderna regleras är att motverka alldeles för korta tidsfrister som endast 
lokala leverantörer klarar av. Detta upprätthåller konkurrensen och de viktiga principerna om 
icke-diskriminering och likabehandling. Det finns en möjlighet att förkorta tiden, men då 
endast om en förhandsannonsering skett. De tidsfrister som lagen anger är minimitider så om 
det anses befogat kan tiden för inlämnande av anbud sättas längre. Om den utsatta tiden av 
särskilda skäl måste förlängas är det möjligt i den mån det görs i god tid och med beaktande 

                                                 
5 Lag (1992:1528) om offentlig upphandling, 1 kap. 5 § 
6 Falk, Jan-Erik, Pedersen, Kristian, 2004, ’Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling’ , Jure Förlag, 
Stockholm, s. 35.f 
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av likabehandlingsprincipen, så att alla anbudsgivare kan dra nytta av förlängningen. En 
förlängning får inte göras på begäran av en anbudsgivare.7 
 
Utvärder ing 
När den upphandlande enheten efter anbudstidens utgång skall göra ett urval av anbuden, sker 
detta bland de leverantörer som lämnat in alla uppgifter. Det är en grundläggande regel att 
urvalet sker på affärsmässiga premisser. Vid prövningen av anbuden skall man anta det anbud 
med lägst anbudspris eller det som är ekonomiskt mest fördelaktigt, beroende på vad man 
angett i förfrågningsunderlaget. Endast de anbud som inkommit innan anbudstidens utgång 
får prövas. Om en leverantör har angett ett alternativt utförande får detta anbud prövas endast 
om det angivits i annonsen att alternativa utföranden är godkända.8 
 
Tilldelningsbeslut 
Den upphandlande enheten är skyldig att, efter tilldelning, upplysa alla anbudsgivare om 
vilken leverantör som tilldelats kontraktet samt skälen för sitt val. Om någon ytterligare 
leverantör vill ha samma information, skall han få det genast. Alla anbudsgivare har rätt att 
inom 15 dagar från det att man begär det få upplysningar om varför hans anbud förkastats. Ett 
upphandlingsmeddelande är menat att ge leverantören en chans att se om upphandlingen skett 
korrekt. Detta kan ligga till grund för att, om så är befogat, begära överprövning.9  
 
Överprövning 
En leverantör som anser att han har lidit eller kan komma att lida skada genom att en 
upphandlande enhet har underlåtit att tillämpa de bestämmelser som finns för offentlig 
upphandling kan begära överprövning hos länsrätten där den upphandlande enheten har sin 
hemvist. Grunder för överprövning kan vara att någon av de grundläggande principerna har 
åsidosatts under någon fas av upphandlingen. Länsrätten skall, om den anser att leverantören 
lidit eller kan komma att lida skada, besluta att upphandlingen skall göras om eller att den inte 
får avslutas innan enheten har rättat till felet.10 Den som förlorar i länsrätten, oavsett om det är 
leverantören eller den upphandlande enheten, kan föra talan i högre instans. Först 
kammarrätten och sedan, om prövningstillstånd beviljas, Regeringsrätten.  
 

                                                 
7 Hedlund, Birgitta, Olsson, Kur t-Jörgen, 1998, ’Offentlig upphandling av entreprenader och tjänster’ , AB 
Svensk Byggtjänst, Stockholm, s. 68.ff 
8 A.a. s. 80. 
9 Falk, Jan-Er ik, Pedersen, Kr istian, 2004, ’Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling’ , Jure Förlag, 
Stockholm, s. 178. 
10 Hellgren, Lena, 2001, ’Handbok i offentlig upphandling’ , Norstedts Juridik, Stockholm, s. 76.f 
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2 Offentlig upphandling 
Vi kommer inledningsvis att beskriva bakgrunden för offentlig upphandling i Sverige och en 
kortare beskrivning av EG-rättens uppbyggnad och dess betydelse för den svenska lagen. 
Detta för att den läsare som inte är insatt i ämnet skall få en tydlig bild av syftet med och 
betydelsen av ett lagstadgat förfarande. Den offentliga upphandlingens bakgrund är viktig för 
att se utvecklingen från det att man skulle premiera inhemska varor till att alla varor (och även 
tjänster), såväl svenska som utländska skall ha samma utgångsläge vid en upphandling.  

2.1 Bakgrund   
I Sverige har myndigheter haft regler för offentlig upphandling i över hundra år. En del av de 
regler som gällde för upphandling i början av seklet gäller än i dag. De regler som kan sägas 
gällde då och som är tongivande även i dagens regler är främst kraven på affärsmässighet och 
offentlighet. Trots att reglerna genomgick vissa förändringar under första hälften av 1900-
talet var det hela tiden svenska varor som skulle ges företräde framför utländska. Men i och 
med upphandlingskungörelsen, som trädde i kraft 1952, skulle utländska varor kunna 
upphandlas lika gärna som svenska. Från början gällde upphandlingsreglerna endast varor, 
men 1973 utfärdades en ny upphandlingskungörelse som även omfattade tjänster.11 Från och 
med detta skulle upphandling av kommuner ske efter samma riktlinjer som gällde för statliga 
myndigheter. Det var dock frivilligt för kommunerna att rätta sig efter de riktlinjerna.12 Dessa 
regler, liksom de som nu gäller genom LOU, föreskrev att upphandling skall ske med 
utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och med iakttagande av affärsmässighet.13  
 
Den nu gällande lagen för offentlig upphandling (LOU) trädde i kraft 1994 och har fram till 
idag genomgått ett antal förändringar. Eftersom det i Sverige redan fanns bestämmelser på 
upphandlingsområdet när landet blev medlem i EG var några större förändringar, för att 
införliva direktiven, inte nödvändiga.14 Det bör noteras att den svenska lagen även gäller 
upphandlingar under tröskelvärdena15, den är alltså mer omfattande än vad som krävs genom 
direktiven, som endast gäller upphandlingar över tröskelvärdena.  
 
Det som gäller vid tidpunkten för uppsatsens författande är att det inom kort kommer att ske 
en förändring genom att det skall införlivas två nya EG-direktiv i svensk rätt. De nya 
direktiven skiljer sig dock inte särskilt mycket från de tidigare gällande. Den statliga 
upphandlingsutredningen har föreslagit att LOU skall tas bort och ersättas av två nya lagar, en 
för den klassiska sektorn16 och en för försörjningssektorerna17. Ämnet för uppsatsen kommer, 
som det ser ut idag, inte att beröras av ändringarna hänförliga till de två nya direktiven. 
”Huvudregeln om affärsmässighet” , som i dag återfinns i 1 kap. 4 § LOU, kommer i de båda 
lagarna att ersättas med ”principer för tilldelning av kontrakt” . Detta kommer dock inte 
innebära någon förändring i tillämpandet av paragrafen.18 Vad gäller den andra paragrafen 
som uppsatsen behandlar kommer den att få samma lydelse som den har i dag då man anser 
att den nu gällande lydelsen saknar motsvarighet i det kommande direktivet.  

                                                 
11 Proposition, 1992/93:88, ’Om offentlig upphandling’, s.34. 
12 Hellgren, Lena, 2001, ’Handbok i offentlig upphandling’, Norstedts Juridik, Stockholm, s. 14. 
13 Proposition, 1992/93:88, ’Om offentlig upphandling’, s.33. 
14 Hentze, Margareta, Sylvén, Hans, 1998,’Lagbokskommentar; Sveriges rikes lag 18; Offentlig upphandling’, 
Norstedts Juridik, Stockholm s 10.f  
15 Tröskelvärde är en beloppsgräns som upphandlingen skall överstiga för att EG-direktiven skall behöva 
tillämpas.    
16 Statliga, kommunala och andra myndigheter.  
17 Vatten, energi, transport och telekommunikationsområdena. 
18 SOU 2005:22, ’Nya upphandlingsregler’, s. 11. 
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Nämnden för offentlig upphandling (NOU) är det organ som utövar tillsyn över den offentliga 
upphandlingen i Sverige. Dess uppgifter är att se till att lagen om offentlig upphandling följs 
och att lämna information inom området. Även att se till att upphandlingen sker inom de 
regler som ställts upp genom Government Procurement Agreement (GPA)19 tillhör 
uppgifterna. NOU skall ge allmänna råd och kommentarer om hur bestämmelserna inom 
upphandlingsområdet skall tolkas.20 Nämnden lämnar yttranden när det anses nödvändigt men 
man har ingen skyldighet att utreda specifika klagomål utan endast det som anses vara av 
grundläggande betydelse.21 Alla upphandlande enheter är skyldiga att till NOU lämna de 
uppgifter som nämnden efterfrågar. Dessa uppgifter skall i första hand och så långt det är 
möjligt lämnas i skriftlig form, men kan i vissa fall lämnas genom ett besök hos den 
upphandlande enheten.  

2.2 Offentlig upphandling och EU 
Det finns några grundläggande fördrag inom EU men det är endast ett av dem som är 
väsentligt i den här uppsatsen, och det är EG-fördraget. Det är ganska genomgripande men 
inte så särskilt specificerat. Fördraget anger endast ramarna för systemet och de olika 
principer som ligger till grund för gemenskapsrätten. Konkretiseringen av reglerna på de olika 
områdena regleras närmare i förordningar och direktiv.22  
 
Sverige har genom sitt medlemskap i EU åtagit sig att stipulera regler om offentlig 
upphandling. Eftersom det redan innan inträdet i EG, som det hette på den tiden, fanns regler 
på området måste de befintliga reglerna ändras så att de motsvarar reglerna som finns inom 
gemenskapen och som gäller offentlig upphandling. Syftet med dessa regler är att skapa 
förutsättningar för en gemensam marknad inom hela EES23, inte endast mellan EU-staterna. 
Detta innebar vissa förändringar för de svenska upphandlingsreglerna som gällde sedan 
tidigare.24 De direktiv som utfärdas på området är menade att samordna de nationella 
lagstiftningarna så att upphandlingar över vissa tröskelvärden följer samma mönster. Man 
eftersträvar inte en harmonisering av de nationella lagarna.25 De nationella lagarna kan därför 
se lite olika ut. Direktiven anger endast de krav som anses nödvändiga, sedan är det upp till 
lagstiftaren i vardera stat att avgöra hur man vill att lagen skall utformas i övrigt. Direktiv som 
inte implementerats eller implementerats fel av en medlemsstat kan ha direkt effekt förutsatt 
att vissa kriterier är uppfyllda. Detta innebär att en leverantör i sådana fall kan stödja sig på 
direktivet när han begär överprövning.26  
 
Vid offentlig upphandling över vissa tröskelvärden skall hänsyn även tagas till de tredje 
länder som är anslutna till GPA. Det är ett avtal som slutits mellan länder inom World Trade 

                                                 
19  GPA är ett avtal som kan slutas mellan olika stater som förbundit sig att följa World Trade Organisation.  
20 http://www.nou.se/omnou.html#organisation 2006-11-08 
21 Hedlund, Birgitta, Olsson, Kur t-Jörgen, 1998, ’Offentlig upphandling av entreprenader och tjänster’ , AB 
Svensk Byggtjänst, Stockholm, s. 94  
22 Bernitz, Ulf, K jellgren, Anders, 2002, ’Europarättens grunder’ , Marknadsrättsförlaget och Norstedts 
Juridik, Stockholm s. 38.f 
23 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. EES-länderna är inte medlemmar i EU men de skall tillämpa 
samma regler om fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital som länderna inom EU.  
24 Proposition, 1992/93:88, ’Om offentlig upphandling’ , s. 1. 
25 Hedlund, Birgitta, Olsson, Kur t-Jörgen, 1998, ’Offentlig upphandling av entreprenader och tjänster’ , AB 
Svensk Byggtjänst, Stockholm, s. 10. 
26 Falk, Jan-Er ik, Pedersen, Kr istian, 2004, ’Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling’ , Jure Förlag, 
Stockholm, s.29.f 
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Organisation (WTO)27. Avtalet innebär att alla myndigheter skall upphandla enligt de 
gemensamma reglerna när värdet på upphandlingskontraktet överstiger ett visst belopp. I och 
med anslutningen till organisationen omfattas även kommuner, landsting och bolag som har 
anknytning till den offentliga sektorn av det internationella avtalet.28 I samband med att 
Sverige anslöt sig genomfördes vissa ändringar i LOU. Exempelvis föreslogs en förändring i 
1 kap. 21 § LOU om att den upphandlande enheten får begära att ett anbud eller en ansökan 
förtydligas om det kan ske utan risk för särbehandling. För att hålla sig inom ramen för 1 kap. 
4 § LOU skall initiativet till ett förtydligande komma ifrån den upphandlande enheten.29   
 
Att den gemensamma marknaden fungerar är viktigt och det är ett av de betydelsefulla 
åligganden EU har att ansvara för. För att uppnå en fungerande marknad måste det finnas 
utrymme för konkurrens, både vid upphandling inom den privata och inom den offentliga 
sektorn. Att just den offentliga upphandlingen är så viktig kommer sig av att den utgör en 
betydelsefull del av den ekonomiska aktiviteten.30 

2.3 Beskrivning av LOU 
Förfarandet vid offentlig upphandling styrs av ett antal principer som har stöd i EG-fördraget. 
För Sveriges del har, trots att de numera har lite annan innebörd, vissa av dessa funnits lika 
länge som upphandlingsreglerna. De svenska såväl som de gemenskapsrättsliga reglerna 
genomsyras av dessa principer som är väldigt viktiga för att förfarandet skall bli så rättvist 
som möjligt. EG-domstolen har i sina domar ofta hänvisat till just de principerna eftersom de 
genom att de finns i EG-fördraget är gällande rätt. De principer som gäller är icke-
diskrimineringsprincipen31, likabehandlingsprincipen, proportionalitetsprincipen32, principen 
om transparens och öppenhet, och principen om ömsesidigt erkännande33. I denna uppsats är 
det främst likabehandlingsprincipen och i viss mån även transparensprincipen som kommer 
behandlas, men även icke-diskrimineringsprincipen kommer att vara väsentlig för att uppnå 
syftet med arbetet.  
 
Likabehandlingsprincipen är den principen som utgör grunden för all upphandling av 
myndigheter och offentliga enheter. Den finns presenterad EG-fördraget och är en viktig del 
för att, inom gemenskapsgränserna, kunna upprätthålla de fyra friheterna. Det är viktigt att 
alla leverantörer och deras produkter behandlas lika. Alla krav som den upphandlande enheten 

                                                 
27 EU är en tullunion som ingår i WTO. Eftersom Sverige för sin handelspolitik genom EU lyder man 
automatiskt under de avtal som sluts inom ramen för WTO.  
28 Proposition, 1995/96:165, ’Frågor om offentlig upphandling’ , s. 11. 
29 A.a.  s. 16. 
30 Hedlund, Birgitta, Olsson, Kur t-Jörgen, 1998, ’Offentlig upphandling av entreprenader och tjänster’ , AB 
Svensk Byggtjänst, Stockholm, s. 10. 
31 Icke-diskrimineringsprincipen förbjuder all diskriminering på grund av nationalitet, åtminstone mellan EU-
staterna. Genom avtal gäller principen även mellan EU och de EFTA-länder som anslutit sig till EES-avtalet. 
Samma sak gäller mellan EU och de tredjeländer som anslutit sig till GPA. Eftersom EU är part i dessa avtal 
tillhör de EG-rätten. Diskriminering som skulle kunna förekomma, vilken skulle utesluta leverantörer från andra 
länder, är t ex leveranstider som ställs upp betydligt kortare än vad de egentligen behöver vara. Däremot kan det 
finnas krav som kan anses befogade, trots att de diskriminerar anbudsgivare från andra länder. Sådana krav är 
tillåtna i den mån de är sakliga och försvarbara.  
32 Proportionalitetsprincipen innebär att den upphandlande enheten inte får ställa högre krav än nödvändigt för 
att nå målet med upphandlingen. De krav som ställs skall stå i ett nära samband med tjänsten som skall utföras 
eller varan som upphandlas.   
33 Principen om ömsesidigt erkännande ställer krav på att bland annat certifikat och utbildningar som utfärdats 
eller genomförts i andra EU-länder måste respekteras även i Sverige. 
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ställer på leverantörerna och produkterna, skall tillämpas lika på alla anbudsgivare.34 Även 
själva upphandlingsförfarandet skall tillämpas på samma sätt mot samtliga anbudsgivare. Om 
en leverantör får ett visst kriterium i ett förfrågningsunderlag förklarat för sig, skall alla 
leverantörer få samma information. Alla villkor i förfrågningsunderlaget skall gälla mot 
samtliga anbudsgivare och eventuella förändringar skall också gälla för alla, inte bara vissa.  
 
Transparensprincipen innebär att den upphandlande enheten är skyldig att lämna information 
om upphandlingar och hur dessa skall gå till. Leverantörerna skall få tillgång till 
informationen så att de vet vilka rättigheter och skyldigheter som föreligger. De åtgärder som 
vidtas av en upphandlande enhet skall vara så följdriktiga att de berörda leverantörerna logiskt 
skall kunna förstå hur den upphandlande enheten har motiverat sitt agerande. 

2.4 Sammanfattning av avsnitt  
Offentlig upphandling än något som har funnits i Sverige ända sedan 1800-talet, redan innan 
det fanns något närmare samarbete mellan de europeiska länderna. Upphandlingsregler är i 
den bemärkelsen inte någonting som har påtvingats oss genom vårt medlemskap i EU. 
Däremot har reglerna förändrats i och med samordningen av upphandlingsregler inom 
gemenskapen, och även genom avtal med tredje länder.  
 
Förfarandet vid offentlig upphandling skall ske i ljuset av vissa fastlagda principer. I och med 
Sveriges medlemskap i EG knöts de gemenskapsrättsliga principerna till Sverige. Dessa är 
icke-diskrimineringsprincipen, likabehandlingsprincipen, proportionalitetsprincipen, 
transparensprincipen och principen om ömsesidigt erkännande.  Likabehandlingsprincipen 
utgör grunden för offentlig upphandling och tillsammans med transparensprincipen har de 
båda principerna en central roll i uppsatsen.  

 
  

                                                 
34 Falk, Jan-Erik, Pedersen, Kristian, 2004, ’Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling’ , Jure Förlag, 
Stockholm, s. 27. 
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3 Berörda lagrum 
Eftersom uppsatsen syftar till att ta reda på hur möjligheten att förtydliga och komplettera 
inlämnade anbud tillämpas och bör tillämpas, kommer två lagrum i LOU att beröras. Till 
största delen kommer den paragraf i lagens första kapitel som reglerar rätten att förtydliga och 
komplettera ett anbud att granskas. För att förstå hur den skall tillämpas, med hänsyn till de 
viktiga principerna, är först en kort genomgång av huvudregeln om affärsmässighet viktig.   

3.1 Huvudregel om affärsmässighet, 1 kap. 4 § LOU  
Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och 
även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud 
skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. Lag (1998:1432). 

 
Förarbeten och beskr ivning av 1 kap. 4 § LOU 
Huvudregel om affärsmässighet i 1 kap. 4 § LOU har sin bakgrund i en viktig beståndsdel av 
gemenskapsrätten, nämligen att upphandlingen skall ske på marknaden eftersom det är där de 
billigaste priserna kan uppnås och de bästa omständigheterna kan erbjudas. Vid en 
upphandling skall konkurrensen utnyttjas så länge det kan ske på ett objektivt bra sätt. Ingen 
anbudsgivare skall kunna dra mer eller mindre fördel av förfarandet.35 Den upphandlande 
enheten skall, oavsett vilken typ av upphandling som genomförs, alltid se till att regeln följs. 
Enligt den skall, vid upphandling, de konkurrensmöjligheter som finns utnyttjas och 
upphandlingen skall genomföras affärsmässigt. Med det menas att konkurrerande 
anbudsgivare skall behandlas lika och att det råder transparens vid upphandlingen.36 I 
paragrafens andra mening står det att anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas 
utan ovidkommande hänsyn, detta uttrycker vikten av att likabehandlingsprincipen skall 
efterlevas. 

3.2 Rättning och komplettering, 1 kap. 21 § LOU 
För att förstå innebörden av 1 kap. 21 § LOU kan det vara av vikt att ta del av den utveckling 
och förändring av lagrummet som har skett. 1 kap. 21 § LOU har genomgått två ändringar där 
den första ändringen innebar en omarbetning av lagrummets andra stycke. Den andra 
ändringen innebar att lagrummets andra stycke återigen ändrades samt att ett tredje stycke 
lades till i 1 kap. 21 § LOU och lagrummet fick den lydelsen som är gällande i dagsläget. 
 
3.2.1 Ursprunglig lydelse av 1 kap. 21 § LOU  
De nya krav som ställdes på Sverige till följd av det framarbetade EES-avtalet37 medförde att 
den gällande författningen som reglerade offentlig upphandling ändrades i enlighet med 
proposition 1992/93:88. Propositionen föranleddes av att Regeringen bemyndigade chefen för 
Finansdepartementet att tillsätta en arbetsgrupp som hade till uppgift att lägga fram ett förslag 
till författningsreglering av den offentliga upphandlingen. Detta förslag ledde till att 
lagrummet fick följande lydelse38 
 

                                                 
35 Proposition, 1992/93:88, ’Om offentlig upphandling’ , s. 59. 
36 Bergman, Mats, Nilsson, Jan-Er ic, Pyddoke, Roger , 2005, ’Den svåra beställarrollen’ , SNS Förlag, 
Stockholm, s. 50. 
37 Ds 1992:4, ’Offentlig upphandling och EES – ett lagförslag’ , s. 31.ff EES-avtalet innebar att de fyra friheterna 
(fri rörlighet för personer, kapital, varor och tjänster) inom EG:s inre marknad skulle komma att tillämpas inom 
EES-området, det vill säga de länder som var medlemmar i EG och EFTA. 
38 Proposition, 1992/93:88, ’Om offentlig upphandling’ , s. 7. 
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”En upphandlande enhet får medge att en anbudsgivare eller anbudssökande rättar en 
uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet eller 
ansökningen att få lämna anbud. 
 
Enheten får också medge att ett anbud förtydligas och kompletteras. Vid öppen och 
selektiv upphandling får detta medges om det sker i syfte att göra anbuden 
sinsemellan jämförbara (nollställning) och om det kan ske utan risk för särbehandling 
eller konkurrensbegränsning.”  

 
1 kap. 21 § LOU har som grundsyfte att göra anbud jämförbara sinsemellan39 samt att 
möjliggöra för anbudsgivare att genom paragrafen kunna rätta uppenbara fel i sitt anbud.40 
Vidare anges i paragrafens förarbeten att anbud även i andra fall får finputsas om detta kan 
ske utan att någon diskriminering av andra leverantörer uppkommer. Vidare diskuteras i 
propositionen att större ändringar som skulle kunna innebära att anbud efter ändringar i 
praktiken är ett annat anbud skall bedömas från fall till fall. Det var alltså upp till den 
upphandlande enheten att bedöma om antagande av en ändring som ändrade 
ursprungsanbudets karaktär utgjorde någon risk för diskriminering.41 
 
Rätten att komplettera ett anbud kommer här till uttryck genom att anbudsgivare skall kunna 
visa eller se till att anbud överensstämmer med de krav som ställs på anbudet. Vidare skall ett 
dunkelt utformat anbud kunna ” förklaras”  så att jämförelse mellan anbud skall kunna 
genomföras. Nollställning syftar således till att återföra anbud till en jämförbar nivå så att det 
inte föreligger jämförelsestörande otydligheter mellan anbuden42. Det uttrycks även i 
propositionen att möjligheten att komplettera anbud bör tillämpas restriktivt.43  
 
3.2.2 Första ändr ingen av 1 kap. 21 § 2 st LOU 
Den rätt att komplettera och förtydliga anbud som 1 kap. 21 § LOU stadgade innebar i denna 
lydelse inte något fastställande om vem som får vara initiativtagare till 
kompletteringsförfarandet och rättningsförfarandet. Detta reglerades dock i den första 
ändringen av 1 kap. 21 § LOU som även innebar att rätten till komplettering ordagrant togs 
bort. Denna första ändring av 1 kap. 21 § LOU innebar en skärpning av paragrafens andra 
stycke44 och paragrafens andra stycke fick då följande utseende45 
 

”Enheten får begära att ett anbud eller en ansökan förtydligas om det kan ske utan 
risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.”  

 
Regeringen valde att inte inhämta lagrådets yttrande i samband med denna ändring av det 
andra stycket i 1 kap. 21 § LOU. Regeringens motivering till detta var att de förslagen till 
förändringar av 1 kap. 21 § LOU var av enkel beskaffenhet och är i huvudsak orsakade av 
riksdagens beslut att Sverige skall ansluta sig till världshandelsorganisationen (WTO). 46 I den 
proposition där det första förslaget till ändring av 1 kap. 21 § LOU återfinns, ges endast en 
kortare motivering till lagrummets förändring. I propositionen anges att det inte är tillåtet att 
                                                 
39 A.prop. s. 69. 
40 A.prop. s. 70. 
41 A.prop.  s. 70. 
42 A.prop.  s. 70. 
43 A.prop.  s. 70. Det var här riksrevisionsverket som hade betonat vikten av att bestämmelsen utnyttjades 
restriktivt.  
44 Proposition, 1995/96:165, ’Frågor om offentlig upphandling’ , s. 16.   
45 Proposition 1997/98:170, ’Ändringar i lagen om offentlig upphandling m.m.’ , s. 4. Citat 
46 Proposition, 1995/96:165, ’Frågor om offentlig upphandling’ , s. 10. 
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komplettera anbud, men att det däremot fortfarande är tillåtet att ett anbud förtydligas.47 
Vidare anges att initiativet till ett sådant förtydligande bara får komma ifrån den 
upphandlande enheten. I och med att det är den upphandlande enheten som skall bestämma 
när ett anbud skall få förtydligas så tillgodoses det grundläggande kravet på affärsmässighet.48 
Vidare motiveras lagändringen med att denna formulering av lagrummet ännu tydligare 
betonar att ett förtydligande inte får innebära risk för särbehandling eller 
konkurrensbegränsning. 49  
 
Regeringen lade alltså här fram ett lagförslag om att komplettering inte skall vara tillåtet. I 
slutet av propositionens motivering till ändringen av 1 kap. 21 § LOU hänvisas till att 
paragrafens lydelse nu bättre överensstämmer med det bakomliggande direktivets lydelse. 
”Paragrafen motsvarar artikel 24 i rådets direktiv 93/36/EEG om samordning av förfarandet 
vid offentlig upphandling av varor.” 50 Emellertid har den berörda artikel 24 lydelsen 
 

” Inom de begränsningar som anges i artiklarna 20 P2351 kan den upphandlande 
myndigheten uppmana leverantörerna att komplettera de ingivna intygen och 
dokumenten eller att förtydliga dem.” 52  

 
Artikel 20 till 23 som artikel 24 hänvisar till berör grundläggande områden som är relevanta 
att beakta vid utformandet av ett affärsmässigt avtal. Det rör sig exempelvis om att kunna 
kräva in bevis för att den anbudsgivande parten uppfyller formkrav för att bedriva 
näringsverksamhet, möjlighet att begära in tekniska verksamhets- och produktspecifikationer 
samt vilken information om anbudsgivarens finansiella ställning som kan tänkas begäras.  
 
3.2.3 Andra ändr ingen av 1 kap. 21 § 2 st LOU och tillförande av 3 st 
Tätt efter den första ändringen av 1 kap. 21 § LOU lade regeringen fram en ny proposition 
som hittills är den sista ändringen av 1 kap. 21 § LOU. Denna ändring gav paragrafens dess 
lydelse som den har i dagsläget och som vi refererat nedan i 3.2.4. Ändringen medförde att 
uttrycket komplettera återkom i paragrafens lydelse och även i denna proposition framfördes 
att det bör framgå att möjligheterna att komplettera ett anbud skall användas mycket 
restriktivt. Som skäl för regeringens förslag angavs att gemenskapsrättsliga instanser yttrat sig 
rörande tolkningen och tillämpningen av artikel 24 i rådets direktiv 93/36/EEG 53. I 
propositionen angavs att 
 

”… rådet och kommissionen gjort ett uttalande som innebär att den upphandlande 
enheten inte får föra förhandlingar med anbudssökande och anbudsgivare om 
grundläggande kontraktsförhållanden. Enheten får föra diskussioner, men enbart i 
syfte att klargöra eller komplettera ansökningarna eller anbuden under förutsättning 
att detta inte medför diskriminering. Uttalandet bör leda till ändringar i 1 kap. 21 § 
lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU).” 54 

 

                                                 
47 A.prop.  s. 15 
48 A.prop. s. 15. 
49 A.prop. s. 15. 
50 A.prop., s. 15. Citat 
51 I den engelskspråkiga versionen av artikel 24 är motsvarigheten till 20 P23 skriven som 20 to 23. Därför ger vi 
skrivningen 20 P23 innebörden 20 till 23. 
52 Direktiv 93/36/EEG, artikel 24  
53 Proposition 1997/98:170, ’Ändringar i lagen om offentlig upphandling m.m.’ , s. 17. 
A.prop.  s. 17. Citat 
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Efter att regeringen har redogjort för rådet och kommissionens uttalande förklaras det i 
propositionen för hur regeringen har uppfattat det gemenskapsrättsliga yttrandet. I denna 
förklaring förs samma resonemang som regeringens beskrivning av yttrandet från rådet och 
kommissionen som vi citerat ovan.55 
 
3.2.4 Nuvarande lydelse av 1 kap. 21 § LOU 
Regeringen valde i den första ändringen av 1 kap. 21 § LOU att lägga förslag som ledde till 
att möjligheten att komplettera anbud togs bort. Nu framstod det här som en nödvändighet att 
i enlighet med det gemenskapsrättsliga yttrandet, återinföra begreppet komplettera i 
lagrummet 1 kap. 21 § LOU. Dock under förutsättning att upphandlande enheter bara får 
inhämta kompletterande uppgifter så länge som det grundläggande kontraktsförhållandet56 
inte ändras. Förutom att begreppet och möjligheten att komplettera anbud återkom i 1 kap. 
21 § LOU så tillades till paragrafen ett tredje stycke. Det tredje stycket infördes för att 
ändringen av 1 kap. 21 § LOU skulle gälla även 1 kap. 17 och 18 §§ LOU57. I motiveringen 
till den lagförändring som föreslogs i denna proposition hänvisade regeringen återigen till 
artikel 24 i rådets direktiv 93/36/EEG. Efter den sista ändringen av paragrafen fick den 
följande lydelse58 
 

”En upphandlande enhet får medge att en anbudsgivare eller anbudssökande rättar en 
uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet eller 
ansökningen att få lämna anbud.  

         
Enheten får begära att ett anbud eller en ansökan förtydligas eller kompletteras om 
det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.  

        
Enheten får begära att en leverantör förtydligar eller kompletterar intyg, skriftliga 
bevis och andra handlingar som getts in och som avses i 17 och 18 §§.”  

 

3.3 Sammanfattning av avsnitt 
Huvudregeln om affärsmässighet, 1 kap. 4 § LOU, ger uttryck för de viktiga principer som 
ligger till grund för upphandlingsförfarandet. Den paragrafen skall alltid, i alla stadier av 
upphandlingen, tillämpas. När det gäller 1 kap. 21 § LOU, har den tillkommit för att anbuden, 
som det framgår i förarbetena, skall kunna ”nollställas” . Paragrafen har genomgått ett antal 
förändringar under åren, men syftet har hela tiden varit att alla anbud skall kunna jämföras på 
samma premisser.  

                                                 
55 A.prop.  s. 17. 
56 Här menas alltså det ursprungliga anbudet som lämnats till den upphandlande enheten samt det ursprungliga 
förfrågningsunderlaget som den upphandlande enheten har lämnat. 
57 Lag (1992:1528) om offentlig upphandling, 1 kap. 17 § tar upp kriterier för uteslutning av anbudsgivare 
grundat på egenskaper som kan utgöra en minimistandard för att kvalificera sig som anbudsgivare såsom 
konkurs, likvidation, ackord m.m. 1 kap. 18 § innebär att det är anbudsgivaren som har bevisbördan för att visa 
att aktuella krav i 1 kap 17 § är uppfyllda.  
58 Proposition 1997/98:170, ’Ändringar i lagen om offentlig upphandling m.m.’ , s. 4 
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4 Praxis 
Här följer några referat av mål från kammarrätterna och Regeringsrätten som är intressanta för 
uppsatsen och för att klargöra rättsläget. Förutsättningarna är skilda i de olika målen. I en del 
av fallen gäller tvisten sådana krav som inom offentlig upphandling benämns ”skallkrav”  
medan andra gäller ”börkrav” .59 Det kan vara en orsak till de varierande utfallen men det 
viktiga att ta fasta på i sammanhanget är det resonemang som domstolarna grundar sina 
domslut på. Efter varje referat sammanfattas författarnas tolkning av vad som är viktigt att ta 
fasta på.  
 
Det första fallet som vi refererar är väsentligt i sammanhanget eftersom det ofta åberopas av 
upphandlande parter i andra mål och ibland refereras av domstolarna. Det belyser att 
begreppet  ”affärsmässighet”  som återfinns i 1 kap 4 § LOU har en vid innebörd. 

4.1 RÅ 2002 ref 50, Sonera mot Migrationsverket 
Migrationsverket bjöd in fem leverantörer att lämna anbud till en upphandling av verkets IT-
verksamhet. En av anbudsgivarna, Sonera, ansökte om överprövning där man yrkade att 
upphandlingen i första hand skulle göras om och i andra hand att den skulle avslutas efter 
rättelse.  
 
Grunden för ansökan var främst att Migrationsverket har brutit mot kravet på affärsmässighet 
enligt 1 kap. 4 § LOU genom att inte redovisa ett tillräckligt underlag för de villkor och 
utvärderingskriterier som skulle gälla. Kriterierna var inte tillräckligt tydliga utan gav ett stort 
utrymme för godtycke. Detta genom att anbudsunderlaget inte angav vilken nivå som krävdes 
för viss poäng vid utvärderingen.  
 
Migrationsverket ansåg inte att Soneras talan skulle bifallas av den anledningen att man klart, 
i anbudsunderlaget, angett att man skulle anta det anbud som är förmånligast avseende 
samtliga affärsmässigt betingade omständigheter, alltså de rekvisit som nämns i 1 kap. 22 § 2 
st LOU60. 
 
Både länsrätten och kammarrätten ansåg att kraven på transparens och förutsebarhet inte varit 
uppfyllda och att anbudsutvärderingen kunnat utföras godtyckligt. Man ansåg därför att 
upphandlingen måste göras om.  
 
Regeringsrätten var av en annan uppfattning och ändrade kammarrättens dom och uttalade 
följande  
 

”De skiftande förhållanden som förekommer i det ekonomiska livet gör att även 
förfrågningsunderlag och utvärderingsmodeller som inte är optimalt utformade får 
godtas under förutsättning att de principer som bär upp lagen om offentlig 
upphandling och gemenskapsrätten inte träds för när”  

 
Regeringsrätten uttalade att det kunde ha funnits ett värde i att specificera poängsättningen i 
förfrågningsunderlaget men att den angivna totalpoängen visar vilken vikt migrationsverket 
                                                 
59 Skallkrav är sådana krav som den upphandlande enheten, i förfrågningsunderlaget, anger att anbudsgivarna 
måste uppfylla för att kunna tilldelas upphandlingen. Börkrav är sådana krav som, i förfrågningsunderlaget, 
anges att anbudsgivarna helst skall uppfylla, men de måste inte göra det. 
60 Lag (1992:1528) om offentlig upphandling, 1 kap. 22 § 2 st beskriver vilka egenskaper den upphandlande 
enheten ska bedöma när det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga skall antas som alternativ till att anta 
det anbud som har det lägsta anbudspriset. 
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menat lägga vid de olika tjänsterna. Det är tillräckligt att leverantörerna, med hjälp av 
underlaget, kan skapa sig en bild av möjligheterna att lägga ett konkurrenskraftigt anbud. I 
förfrågningsunderlaget angavs att anbuden skulle viktas, och den utvärderingsmodell som 
skulle användas fanns med. Regeringsrätten anser därför att kravet på affärsmässighet inte 
åsidosatts, trots att den tillämpade utvärderingsmodellen ansågs ha vissa brister.  
 
Författarnas kommentarer  
Den, från domen, citerade meningen som säger att så länge man håller sig till de principer 
som ligger till grund för all upphandling kan man utforma förfrågningsunderlaget ganska 
otydligt. Frågan är om Sonera verkligen hade formulerat sitt anbud annorlunda med vetskap 
om den exakta poängsättningen.  
 
Det är ostridigt att alla leverantörer har fått samma information och alla har utformat sina 
anbud efter samma premisser. Slutsatsen man kan dra av fallet är att vissa svårigheter i att 
veta hur den upphandlade enheten skall värdera inkomna anbud får godtas som en del av 
affärslivet. Det viktiga i sammanhanget är dock att likabehandlingsprincipen inte frångås då 
alla anbudsgivare ställts inför samma ”svårighet”  att tillämpa transparensprincipen. 

4.2 Kammarrättsdom, Mål nr 2831-03, Registreringsskyltsmålet 
Vid en upphandling av registreringsskyltar har Vägverket begärt in komplettering av de 
kvarvarande anbudsgivarna ett år efter anbudstidens utgång.  
 
Den anbudsgivare som gick miste om upphandlingen ansåg att det inte kan anses rimligt att en 
komplettering av ett anbud motsvarar över 60 procent av den ursprungliga upphandlingens 
värde. Vidare anförde man att det strider mot 1 kap. 4 § LOU när en komplettering avser en 
ändring i förfrågningsunderlaget som egentligen skulle annonseras som en ny upphandling.  
 
Vägverket för sin del ansåg att det framgick av förfrågningsunderlaget att det skulle kunna 
införas registreringsplikt även för fordon som inte hade det vid förfrågningsunderlagets 
utfärdande. Det är inte en sådan förändring som föranleder att upphandlingen måste göras om, 
eftersom det kan ske under avtalstiden eller under upphandlingstidens gång. 
 
Länsrätten ansåg att det av förfrågningsunderlaget framgick att upphandlingen omfattade 
samtliga registreringsskyltar som skulle tillhandahållas under avtalstiden. Det skulle inte ha 
gjorts någon komplettering, men trots att det ändå gjordes kan det inte anses innebära ett 
sådant fel att upphandlingen måste rättas eller göras om. Begäran om överprövning avslogs 
därför.  
 
Kammarrätten konstaterade sedan att båda anbudsgivarna hade kompletterat sina anbud efter 
förfrågan från Vägverket. När det gäller komplettering enligt 1 kap. 21 § LOU uttalade 
kammarrätten följande 
 

”Det är inte tillåtet att härigenom begära in sådana nya uppgifter som medför att 
upphandlingens omfattning utökas till att avse sådant som inte enligt 
förfrågningsunderlaget omfattas av upphandlingen. Om den upphandlande enheten 
upptäcker att dess förfrågningsunderlag väsentligen behöver förändras bör den 
avbryta den pågående upphandlingen och påbörja en ny.  Varje leverantör måste för 
sin bedömning av möjligheten att lägga ett konkurrenskraftigt anbud kunna utgå från 
att förfrågningsunderlaget på ett tillräckligt tydligt och uttömmande sätt anger 
föremålet för upphandlingen. En leverantör som avstår från att lämna anbud kan i 
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annat fall riskera att diskrimineras i förhållande till sådan leverantör som lämnar 
anbud och ges tillfälle att komplettera sitt anbud till att avse en, i förhållande till 
förfrågningsunderlaget, ny vara/produkt.”  

 
Kammarrätten begärde yttrande från NOU. Yttrandet gäller vad som skall anses ingå i 
upphandlingen samt huruvida den klagande parten har lidit skada eller ej. Vägverket har efter 
anbudstidens utgång begärt in prisuppgifter på produkter som inte ingick i det ursprungliga 
förfrågningsunderlaget. Härigenom har endast de två anbudsgivare som lämnat anbud med 
iakttagande av det ursprungliga underlaget haft möjlighet att komplettera sina anbud. 
 
NOU anser att Vägverkets handlande strider mot 1 kap. 21 § st 2 LOU. Verket har även 
åsidosatt transparensprincipen och likabehandlingsprincipen som täcks in under 1 kap. 4 § 
LOU. Eftersom Vägverket inte handlat i enlighet med lagen kan tänkbara leverantörer ha lidit 
skada, däremot anses inte den klagande parten ha gjort det. Nämnden anser att skillnaden 
mellan första och andra stycket i 1 kap. 21 § är att i första stycket kan tidigare fakta ersättas 
med ny om den är uppenbart felaktig och innehållet i anbudet inte ändras väsentligt. Vidare 
anses det att andra stycket, som avser förtydligande och kompletteringar, endast medger att 
lämnade uppgifter konkretiseras. De lämnade uppgifterna får alltså inte ersättas av nya 
uppgifter och heller inte ändras. Det är med andra ord inte tänkbart att, som upphandlare, ge 
upphandlingen större omfattning än som framgår av förfrågningsunderlaget. Om det ändå 
görs och den upphandlande enheten begär in kompletterande uppgifter från anbudsgivarna, 
innebär det konkurrensbegränsning och särbehandling av vissa leverantörer. Om den 
upphandlande enheten däremot annonserar så att alla tänkbara leverantörer kan ta del av 
informationen blir såklart situationen en annan.  
 
NOU anser att en upphandlande enhet kan rätta eller ompröva sin utvärdering på eget initiativ. 
Detta under villkor att det finns en giltig grund för initiativet. Det är i sådana fall även helt i 
sin ordning att en rättelse eller omprövning företas på uppmaning av en anbudsgivare. Om 
detta skulle ske, och en leverantör lämnar in nya uppgifter skall dessa nyinkomna uppgifter 
lämnas utan avseende i enlighet med 1 kap. 21 § st 2. ”Rättelse eller omprövning får inte 
göras i syfte att kringgå bestämmelserna i upphandlingsdirektiven och LOU och därmed 
gynna viss leverantör, eller så att de grundläggande gemenskapsrättsliga principerna träds 
förnär.”  
 
Kammarrätten bedömde att uppgifterna i förfrågningsunderlaget inte omfattade den 
omtvistade typen av registreringsskylt. Vägverket har därigenom brutit mot 1 kap. 21 § LOU 
när verket begärde kompletterande prisuppgift angående den omtvistade typen av 
registreringsskyltar. Även likabehandlingsprincipen har åsidosatts. Däremot kan inte den 
klagande parten anses ha lidit skada eftersom även denna har kompletterat sitt anbud på 
samma villkor.  
 
Författarnas kommentarer  
Vägverket begärde in kompletteringar från de enda anbudsgivare som över huvud taget ansåg 
att det var av intresse att, med utgångspunkt i det ursprungliga förfrågningsunderlaget, 
konkurrera om upphandlingskontraktet. Kompletteringarna som Vägverket begärde var av 
den omfattningen att det innebar en tämligen stor förändring av de från början gällande 
villkoren. Denna förändring kan ha varit av avgörande betydelse för de leverantörer som 
valde att inte lämna anbud med utgångspunkt i det ursprungliga underlaget.  
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Det är viktigt att i fallet notera det faktum att det var den upphandlande enheten som begärde 
in kompletteringar från de två leverantörerna.  Genom detta förfarande ändrades det 
grundläggande kontraktsförhållandet på den upphandlande enhetens initiativ. Detta utesluter i 
och för sig att skulden för det felaktiga förfarandet ligger hos någon av leverantörerna. 
Skillnaden jämfört med t.ex. målet ” Intrum Justitia mot Apoteket”  nedan, är att leverantörerna 
här inte kommer med några nya uppgifter som inte begärts av den upphandlande enheten. 
Kompletteringarna har gjorts i överensstämmelse med vad Vägverket har begärt.  
 
Frågan är alltså huruvida Vägverket har brutit mot LOU eller inte. Som både NOU och 
kammarrätten konstaterar har ett brott mot såväl transparensprincipen som 
likabehandlingsprincipen begåtts. NOU konstaterar att förtydligande och komplettering i 
enlighet med 1 kap. 21 § LOU inte tillåter att helt nya uppgifter tillförs eller ersätter gamla. 
Utgången i målet är att talan inte bifalls och Vägverket kan fortsätta upphandlingen. Detta på 
grund av att det är ” fel”  leverantör som begärt överprövning. De enda som skulle ha vunnit 
framgång som klagande i målet är de leverantörer som avstod från att lämna anbud enligt det 
ursprungliga underlaget, men som skulle ha gjort det med vetskap om de kompletteringar som 
senare begärdes in och ändrade förutsättningarna.  
 

4.3 Kammarrättsdom, Mål nr 5351-04, Intrum Justitia mot Apoteket  
Intrum Justitia har vid en upphandling av Apoteket förlorat en anbudsutvärdering trots att de 
erbjöd bättre priser. Apoteket har, enligt yrkandet, inte tagit hänsyn till en garanti på bättre 
indrivningsförmåga från Intrum Justitia. 
 
Apoteket menade att garantin inte skall beaktas vid utvärderingen eftersom den inte finns med 
i anbudet, utan har inkommit som komplettering efter anbudstidens utgång. För att försäkra 
sig om att man uppfattat anbuden riktigt skickade Apoteket, efter anbudstidens utgång, brev 
till samtliga anbudsgivare med frågor om de inkomna priserna. Intrum Justitias svar innehöll 
då den nämnda garantin, vilken inte fanns med tidigare. Syftet med att Apoteket skickade ut 
brevet var att alla anbudsgivare skulle förtydliga anbuden för att Apoteket skulle kunna utföra 
en regelrätt utvärdering. Apoteket ansåg således att Intrum Justitia gjorde en komplettering, 
vilket inte var syftet och dessutom stridande mot likabehandlingsprincipen.  
 
Länsrätten ansåg att den efter anbudstidens utgång av Apoteket utsända förfrågan var förenlig 
med LOU och talan i denna fråga bifölls inte. 
 
Kammarrätten gjorde samma bedömning som Länsrätten. 
 
Författarnas kommentarer  
Apoteket följde strikt LOU och upprätthöll likabehandlingsprincipen genom att alla 
anbudsgivare fick samma möjlighet att förtydliga sina prisuppgifter. Det är helt i sin ordning 
och ibland till och med nödvändigt att, som Apoteket gjorde, skicka ut frågor om de inkomna 
anbuden. På det viset undviker man missförstånd och alla leverantörer får samma möjlighet 
att se till att deras anbud är korrekt. Apotekets handlande strider på intet sätt mot 
likabehandlingsprincipen, då man inte begär in några nya uppgifter utan endast kontrollerar 
att de inkomna anbuden är korrekta.  
 
Intrum Justitia försökte att utnyttja möjligheten till att tillföra nya uppgifter som man 
antagligen hade missat att ta med i anbudet. Det kanske till och med var så att man misstänkte 
att någon konkurrent hade lämnat bättre anbud och därför ville stärka sin egen ställning i 
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förhållande till konkurrenten. Båda instanserna ansåg att tillåtelse att i efterhand komplettera 
tidigare lämnade uppgifter med nya uppgifter, som saknas i det ursprungliga anbudet, inte är 
tillåtet. I detta mål råder det enligt uppsatsens författare ingen tvekan om att Apoteket har 
handlat i överensstämmelse med LOU. Domstolens motivering till domen går helt i linje med 
lagtexten och de relevanta förarbetena. 
 

4.4 Kammarrättsdom, Mål nr 4214-05, Bravida mot Katrineholm  
Bravida begärde överprövning eftersom man ansåg att Katrineholms kommun har inhämtat 
och fäst avseende vid uppgifter efter anbudstidens slut. Uppgifter som inte kan anses vara 
kompletteringar eller förtydliganden eftersom anbudsgivarna därigenom haft möjlighet att 
ändra tidigare uppgifter.  
 
Efter anbudstidens utgång har förfrågningsunderlaget kompletterats och man har begärt att 
entreprenörerna skall lämna nya uppgifter om inställelsetid, arbetskostnad (bilkostnad), 
materialkostnad m.m. Kommunen har också ändrat förutsättningar för utvärderingen under 
anbudstiden. Dessa har då inte framgått av förfrågningsunderlaget.  
 
Kommunen å sin sida menade att förfrågningarna som Bravida syftar på är att anse som 
förtydliganden som är tillåtna genom LOU. I övrigt bestred Katrineholms kommun inte att 
kompletterande information hade begärts in.  
 
Länsrätten bedömde att den begärda kompletteringens ändamål måste ha varit att 
anbudsutvärderingen skulle vara rättvis och att det inte förelåg någon risk för särbehandling 
eller konkurrensbegränsning. Därför avslogs ansökan. 
 
Kammarrätten uttalade att de uppgifter som kommunen begärt in är mer än som kan anses 
tillåtet eftersom de inte endast konkretiserat de ursprungliga kontraktsförhållandena och 
eftersom uppgifter har bytts ut. Bravida har på grund av detta lidit skada och upphandlingen 
skall göras om i de delar där skadan skett. Kammarrätten biföll alltså Bravidas talan. 
 
Författarnas kommentarer  
Intressant i det här fallet är kammarrättens uttalande att kommunens begäran om 
kompletterande uppgifter går utöver vad som är att anse som tillåtet. Man säger, precis som 
NOU i ett uttalande61, att uppgifter som lämnats endast får konkretiseras och att inga uppgifter 
får bytas ut. Nya uppgifter har på kommunens initiativ tillförts upphandlingens 
förfrågningsunderlag, och förfarandet har inte gått till på det sätt som lagen föreskriver. 
Kommunen har begärt in nya uppgifter, som inte fanns med i det ursprungliga 
förfrågningsunderlaget.  
 
I det här målet dömer kammarrätten till Bravidas fördel, trots att man haft samma möjlighet 
som de andra anbudsgivarna att komplettera sina uppgifter (jmf mål nr 2831-03 där 
överprövningen avslogs p.g.a. att det var ” fel”  leverantör som var klagande). Kommunen har 
begärt in komplettering av tidigare lämnade uppgifter samt nya uppgifter från alla 
leverantörer som lämnat anbud. Alla leverantörer som har lämnat anbud har haft samma 
möjligheter att komplettera med de, av kommunen, begärda uppgifterna. På det viset kan man 
tycka att likabehandlingsprincipen upprätthållits mellan dem som lämnat anbud från början. 
Vi tycker inte att det stämmer särskilt väl. Alla har inte samma möjligheter att lämna 

                                                 
61 http://www.nou.se/pdf/2003_0289.pdf 2006-11-02 s. 5. 
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konkurrenskraftiga uppgifter på allt. Därför torde sådana uppgifter som tillförs 
förfrågningsunderlaget i efterhand bedömas på det sätt som kammarrätten dömer. 
 
En fråga som framträder är vad utgången i målet hade blivit om klagande var en leverantör, 
som avstått från att lämna anbud men som skulle ha gjort det om alla dessa uppgifter funnits i 
förfrågningsunderlaget.  

4.5 Kammarrättsdom, Mål nr 3979-05, Myndighetsuppgiftsmålet 
Fallet handlar om upphandling av IT-baserat system för tidsredovisning och orderhantering. 
Klagande, Remote X Technologies AB, påstår att den upphandlande enheten, Bergslagens 
kommunalteknik, har tagit ovidkommande hänsyn och inte behandlat anbuden enligt 
likabehandlingsprincipen. Företaget som vann upphandlingen har kommit in med uppgifter i 
efterhand, uppgifter som stått som skallkrav. Det har inneburit en konkurrensfördel att sent 
inkomma med dokument som skulle vara avgörande vid en första leverantörskvalificering. 
 
Svarande påstod att upphandlingen genomförts affärsmässigt och att det förfarande som 
tillämpats vid utvärderingen har garanterat likabehandling av anbuden. Ett av företagen talade 
redan i anbudet om att vissa formulär inte erhållits och därför inte kunde bifoga dessa i 
anbudet. Det förelåg ingen risk för särbehandling eftersom formulären, registreringsbevis och 
referensformulär, inte påverkas av den förlängda anbudstiden.  
 
Länsrättens konstaterade att företaget, i offerten, angivit att de ännu inte erhållit ett 
underskrivet referensformulär från kommunen och registreringsbevis från bolagsverket men 
att man önskade få komplettera med dessa i efterhand. Det är ostridigt att de fick tillåtelse att 
göra det. Kompletteringen avsåg uppgifter från myndigheter och ersatte inte tidigare lämnade 
uppgifter. Därför förelåg ingen risk för särbehandling och diskriminering, och handlandet 
stred således inte mot LOU. Länsrätten avslog ansökan. 
 
Kammarrätten bedömde att registreringsbeviset från bolagsverket inte i sig påverkar 
innehållet i anbudet och det har dessutom funnits tillgängligt hos verket hela tiden. Kravet på 
affärsmässighet har således inte åsidosatts när det gäller det. Detta då myndighetsuppgiftens 
sena inlämnande till den upphandlande enheten berodde på bolagsverket samt att det i den 
berörda upphandlingen var fler än en anbudsgivare som inte lämnat in den omtvistade 
myndighetsuppgiften. Däremot var de uppgifter som lämnades av Växjö kommun inte några 
myndighetsuppgifter, utan referenser från kommunen i egenskap av kund till leverantören. 
Sådana referenser var, liksom registreringsbevis från bolagsverket, ett skallkrav i 
förfrågningsunderlaget. Under sådana förhållanden är det i strid mot likabehandlingsprincipen 
att tillåta en senare komplettering, och kravet på affärsmässighet har åsidosatts. Eftersom 
klagande parten anses ha lidit skada härav bifaller kammarrätten överklagandet.  
 
Författarnas kommentarer  
I rättsfallet är det två typer av uppgifter som var tvistiga; registreringsbevis från bolagsverket 
och kundreferenser från Växjö kommun. Målet visar att det till viss del har betydelse vad för 
slags uppgifter som lämnas in till den upphandlande myndigheten i kompletterande syfte. 
Trots att anbudsgivaren i anbudet angivit att de berörda dokumenten inte var företaget 
tillhanda men att man räknade med att få dem under upphandlingens gång kan en 
komplettering, enligt kammarrätten, inte tillåtas för dokumentet av typen kundreferenser.  
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4.6 Mål C-243/89, Kommissionen mot Danmark 
Kommissionen väckte talan mot Danmark för att fastställa att landet inte uppfyllt sina 
åtaganden gentemot gemenskapsrätten, och brutit mot direktivet för samordning av 
förfarandet vid offentligt upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbete62.  
 
Vid upphandling av ett brobygge ställdes krav, i förfrågningsunderlaget, att arbetskraft och 
utrustning m.m. skulle vara nationell så långt möjligt. När man sedan började förhandla med 
en anbudsgivare fördes förhandlingarna med förutsättningar från ett anbud vilket inte var 
överensstämmande med kontraktshandlingarna. I de gemensamma villkoren fanns en klausul 
gällande ett alternativprojekt. Anbudsgivarna erbjöds komma med egna förslag på projekt 
som skulle ersätta det ursprungliga. Efter diskussioner med ett antal anbudsgivare fanns till 
slut endast en kvar och med denna fortsatte man förhandlingarna.  
 
Domstolen ansåg att Danmark underlåtit att följa de gemensamma reglerna, både EEG-
fördraget och i det aktuella direktivet. Domstolen uttalade att trots att 
likabehandlingsprincipen inte uttryckligen nämns i direktivet, är denna ändå att anse som en 
central del av direktivet.  Vidare anförde man i domskälen: 
 

 ” I det avseendet skall först konstateras att respekten för principen om likabehandling 
av anbudsgivarna kräver att samtliga anbud är förenliga med bestämmelserna i 
kontraktshandlingarna för att garantera en objektiv jämförelse mellan de anbud som 
lämnats av de olika anbudsgivarna.” 63 
 

Författarnas kommentarer  
Sakfrågan i rättsfallet är mindre relevant för uppsatsens syfte. Anledningen till att vi kort 
refererar detta fall är de uttalanden som rör tillämpandet av likabehandlingsprincipen. Dessa 
uttalanden visar tydligt vilken betydande vikt EG-domstolen fäster vid 
likabehandlingsprincipen i förfarandet offentlig upphandling. Att likabehandlingsprincipen 
gäller trots att den inte finns uttryckt i direktivet beror på att den finns i EG-fördraget som är 
grundläggande för gemenskapsrätten.  
 

4.7 Mål C-87/94, Kommissionen mot Belgien 
Målet mellan Belgien och Kommissionen gällde en upphandling av bussar. Den 
upphandlande enheten (SRWT) skall anses ha genomfört upphandlingen utan att ta 
likabehandlingsprincipen i beaktande när man tog hänsyn till ändringar av ett anbud som 
gjordes efter anbudsöppningen.  
 
Efter att berörda leverantörer fått de ursprungliga kontraktshandlingarna skickade till sig, 
mottog de tre rättelsemeddelanden med vissa preciseringar och ändringar. Det angavs att 
anbudsgivarna uttryckligt måste deklarera att de hade tagit del av rättelsemeddelandena och 
att man beaktat dem. Fem företag lämnade anbud på upphandlingen. I en skrivelse till det 
beslutande förvaltningsrådet rekommenderades att ett av företagen, Jonckheere, tilldelades 
första leveransen och Van Hool de övriga fem. Under tiden lämnade ett annat företag, EMI, in 
tilläggsanmärkningar där man kommenterade somliga föremål i sitt anbud. Enheten ansåg inte 
att man kunde ta hänsyn till dessa anmärkningar, och man bad transportministeriet att yttra 
sig. I yttrandet ansåg ministeriet att det inte förelåg något rättsligt hinder att göra en ny 

                                                 
62 Direktiv 71/305/EEG 
63 Dom i mål C-243/89, p 37 
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prövning med iakttagande av de nya uppgifterna. Vid den nya prövningen beslutades att 
tilldela Jonckheere leverans ett och EMI de övriga.  
 
Kommissionen ansåg att SRWT har brutit mot likabehandlingsprincipen när man tagit de nya 
anmärkningarna i beaktande. Detta klandrande grundade sig på att EMI efter anbudens 
öppnande gjort förändringar från sitt ursprungliga anbud. Det påtalas att alla anbudsgivare 
skulle ha fått samma möjlighet att räkna om sina anbud för att upprätthålla principen om lika 
behandling. 
 
I ett förhandsavgörande yttrade Generaladvokat Lenz till att börja med att det är förbjudet att 
ändra ett anbud efter att tiden för anbudslämnande har gått ut. Det är ett förbud som uttrycker 
den grundläggande likabehandlingsprincipen. För att kunna upprätthålla en fri konkurrens och 
den fria rörligheten för varor och tjänster inom gemenskapen förutsätts att alla som kan tänkas 
vilja lämna anbud behandlas lika.  
 
Den ifrågavarande tvisten handlar om huruvida de uppgifter som lämnats i efterhand ändrar 
eller preciserar anbudet. Lenz anser att termen ”precisera”  måste tolkas på det viset att lämna 
detaljuppgifter som tydligare beskriver föremålet eller mer exakt definierar det. Termen 
”komplettera”  har den innebörden att de uppgifter som inkommer är kompletterande uppgifter 
som inte har varit tillgängliga tidigare. �
 
Författarnas kommentarer  
Detta mål från EG-domstolen är viktigt för uppsatsen då det fastställer syftet med och 
innebörden av 1 kap. 21 § LOU. Det är mot bakgrund av det här målet som man skall tolka 
den berörda paragrafen i den svenska lagstiftningen. Det förefaller tämligen självklart att detta 
är en upphandling där man åsidosätter likabehandlingsprincipen och kommissionens 
klandrande av den upphandlande enheten upplever vi, författarna, som väl grundad. �
  

4.8 Sammanfattning av avsnitt  
EG-domstolen har i målet kommissionen mot Danmark fastslagit att likabehandlingsprincipen 
alltid gäller. I och med det fick principen en helt annan tyngd än den hade tidigare. EG-
domstolen har i sin dom mot Belgien uttalat hur uttrycken komplettera och precisera skall 
tolkas. Trots detta verkar det som om det föreligger en viss osäkerhet hos de svenska 
domstolarna. Det är tydligen inte helt lätt att avgöra vad som kan anses vara en komplettering 
inom gränsen för vad som är tillåtet. Att den upphandlande enheten begär in kompletteringar 
eller förtydliganden från leverantörerna betyder inte, med utgångspunkt i rättsfallen, 
automatiskt att det sker i linje med likabehandlingsprincipen.  En komplettering som lämnas 
av en anbudsgivare kan vara tillåten, medan en annan komplettering av samma anbudsgivare, 
vid samma tillfälle, inte anses tillåten. Detta beroende på vilken typ av komplettering det är. 
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5 Doktrin 
I detta avsnitt följer en redogörelse för uppfattningen av hur olika författare anser att 1 kap. 
21 § LOU skall tillämpas. En betydande del av doktrinen som behandlas är från tiden innan 
andra stycket ändrades vilket gör att resonemanget till viss del belyser behovet av ändringen. 
Vår förhoppning är att detta skall ge läsaren en möjlighet att reflektera över varför 
tillämpningen av den nu gällande lydelsen i vissa fall visat sig skiljaktig. 
  
Andra stycket i 1 kap. 21 § LOU erbjuder en möjlighet till komplettering på initiativ från den 
upphandlande enheten. Restriktivitet skall iakttas när man utnyttjar denna möjlighet så att 
hänsyn tas till de andra anbudsgivarna. För att undvika en sådan särbehandling som kan 
uppstå skall utgångspunkten alltid vara huvudregeln om affärsmässighet. Diskussioner får 
förekomma under de förutsättningar som anges i lagen, men det finns inga riktlinjer för hur 
eller i vilken form. Skriftligt förfarande bör trots allt vara det mest lämpliga.64 Alla anbud 
skall hållas under sekretess. De får inte på några villkor lämnas ut innan avtalet slutits med 
den som tilldelats upphandlingen. Upphandlande enheten får till följd av detta inte avslöja 
priser eller annat som kan vara av intresse för andra anbudsgivare. För att upprätthålla 
objektiviteten skall de enda handlingarna som är tillgängliga vara förfrågningsunderlaget.65  
 
I doktrin från tiden precis innan den andra ändringen av andra stycket i 1 kap. 21 § LOU 
skrivs att det är endast den upphandlande enheten som kan ge leverantören möjlighet att 
förtydliga ett anbud. Det talades då om att ”nollställa”  anbuden. Det är precis samma princip 
som gäller i dag att man begär in förtydliganden eller kompletteringar för att anbuden skall 
kunna jämföras på samma premisser.66 Ett sådant förtydligande kan göras dels under 
kvalificeringen och dels vid anbudsutvärderingen. Lydelsen på stycket gör ingen skillnad 
mellan de olika faserna av upphandlingen. Detta är olyckligt eftersom det, mellan de olika 
faserna, finns olika tolkningar. Direktiven anger att både förtydligande och kompletteringar 
får göras under kvalificeringsfasen. Även under utvärderingsfasen får förtydliganden och 
kompletteringar göras så till vida det inte kan liknas vid förhandlingar och att det inte stör 
konkurrensen.67  
 
Det ifrågasätts om det strider mot direktiven och de viktiga principerna att föra diskussioner 
angående sådana reservationer som leverantören lämnat i sitt ursprungliga anbud. Kan detta 
anses vara i sin ordning om det inte medför väsentliga förändringar av anbudet och 
leverantören fortfarande har det lägsta anbudet totalt sett? Att lydelsen i LOU endast tillåter 
förtydligande, och inte komplettering (vilket direktiven gör), leder till kraftiga konsekvenser 
vid utvärderingsfasen. Att det inte finns någon rätt till komplettering kan leda till osäkrare 
upphandlingar. Detta gäller framför allt vid entreprenadupphandling.68 
 
Det krävs att de upphandlande enheterna är försiktiga med att bevilja en leverantör att rätta 
sitt anbud enligt första stycket.  Risken finns att andra anbudsgivare i ett senare skede tvivlar 
på hur objektiv man egentligen varit vid upphandlingen, och begär överprövning. Därför bör 
man vara restriktiv vid tolkningen av huruvida felet är uppenbart eller ej. Om ett anbud skiljer 
sig från kraven för upphandlingen bör en utredning av orsaken till avvikelsen göras. Det kan 

                                                 
64 Nord, Eskil, 2005, ’KARNOV; Svensk lagsamling med kommentarer 2’, Thomson Fakta AB, Stockholm, 
s. 1546. 
65 Linder , Georg, 1996, ’Handbok i offentlig upphandling’, Norstedts Juridik, Stockholm, s 95.f  
66 A.a. s 95. 
67 Hentze, Margareta, Sylvén, Hans, 1998,’Lagbokskommentar; Sveriges rikes lag 18; Offentlig upphandling’, 
Norstedts Juridik, Stockholm, s 186.f 
68 A.a. s. 186.ff 
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vara så att det i förfrågningsunderlaget inte tydligt framgår vad upphandlande enheten menar 
med ett visst krav. Det är precis ett sådant förhållande som föranleder komplettering eller 
förtydligande. Om det däremot är så att anbudsgivaren medvetet lämnat ett avvikande anbud 
för att visa att det finns bättre varor eller att tjänsten kan utföras på ett lämpligare sätt är det 
inte tillåtet att komplettera eller förtydliga anbudet.69 
 
Lena Hellgren beskriver i sin bok upphandlingsförfarandet steg för steg70. Där skriver hon att 
när upphandlingen är avslutad, tecknar den upphandlande enheten kontrakt med den 
leverantör som tilldelats upphandlingen. Det framkommer då en sak som vi anser vara 
intresseväckande. Det är följande citat: ”För att inte snedvrida konkurrensen får ändringar i 
avtal endast göras om det reglerats i avtalet.”  Det tolkar vi, författarna av uppsatsen, som att 
det går att ändra avtalet under dess löptid om man i avtalet skrivit att ändringar får göras. Om 
det stämmer, torde det vara på det viset att man kan lämna ett otydligt anbud och på det viset 
bli tilldelad upphandlingen. När man sedan har skrivit avtalet och där sett till att en möjlighet 
till ändring finns kan man genomföra just en sådan ändring som, om den gjorts under 
upphandlingen, skulle ha ansetts vara en komplettering. Därmed inte sagt att det skulle vara 
en komplettering som är förbjuden enligt LOU, men risken kan ju ändå finnas. Detta skulle 
med andra ord kunna vara ett sätt att kringgå lagen, men det är inte troligt att den 
upphandlande enheten skulle anta ett anbud som är så otydligt.  
 
Kompletter ingsbeställningar  
Det kan här vara intressant att jämföra rätten till komplettering och förtydligande med 
kompletteringsbeställningar. Ett problem som kan uppstå vid vissa typer av upphandlingar är 
att det ibland kan vara svårt för den upphandlande enheten att veta exakt vad man vill skall 
ingå i anbudet. De kontrakten skrivs ofta med en övre gräns för vad det får kosta. En 
anbudsgivare kan vid sådana upphandlingar sträva efter att få igenom 
kompletteringsbeställningar för att uppnå bättre ekonomisk effektivitet. Anbudsgivaren har då 
ett bra utgångsläge för att erhålla mer arbete eftersom den upphandlande enheten med stor 
sannolikhet kommer att gå med på de kompletteringsbeställningar som anses nödvändiga. På 
det viset kan en anbudsgivare, om sannolikheten för tilläggsbeställningar är stor, lägga ett lågt 
anbud från början för att med stor säkerhet tilldelas upphandlingen. Den verkliga förtjänsten 
ligger sedan på de tilläggsbeställningar som görs. Vid nämnda upphandlingar är det risk för 
att det är den ”smartaste”  anbudsgivaren som vinner kontraktet, inte den som är mest 
effektiv.71    
 
 
 
 
 
 

                                                 
69 Linder , Georg, 1996, ’Handbok i offentlig upphandling’ , Norstedts Juridik, Stockholm, s. 95.f 
70 Hellgren, Lena, 2001, ’Handbok i offentlig upphandling’ , Norstedts Juridik, Stockholm, s. 60. 
71 Bergman, Mats, Nilsson, Jan-Er ic, Pyddoke, Roger , 2005, ’Den svåra beställarrollen’ , SNS Förlag, 
Stockholm, s. 169.ff 
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6 Diskussion 
Denna uppsats syftar enligt ovan till att besvara två frågeställningar. För att underlätta för 
läsaren kommer vi att repetera frågeställningarna för att sedan diskutera fråga 1 under 6.1 och 
följaktligen fråga 2 under 6.2. 
 
Frågeställningar   

1. Har tillämpningen av 1 kap. 21 § LOU inneburit att upphandlingsförfarandet har 
frångått likabehandlingsprincipen som finns representerad i 1 kap. 4 § LOU? 

 
2. Har tillämpandet av rätten att förtydliga och komplettera anbud medfört en 

förhandlingsfördel som strider mot likabehandlingsprincipen?       

6.1 Frångående av likabehandlingsprincipen?  
Det är tydligt att lagrummet 1 kap. 21 § LOU har genomgått förändringar som på olika bra 
sätt har försökt att efterleva likabehandlingsprincipen. Likabehandlingsprincipens starka 
ställning i gemenskapsrätten har återspeglats i både förarbeten och doktrin. En bra vägledning 
om likabehandlingsprincipens starka ställning kan ses i målet ”Kommissionen mot Danmark” , 
där kommissionen markerade att en upphandlande enhet alltid skall följa 
likabehandlingsprincipen oavsett om den finns uttryckligen uttryckt i nationell eller 
gemenskapsrättslig rätt. Tillämpandet av 1 kap. 21 § LOU innebär att lagrummet tolkas 
utifrån de rättsprinciper som återspeglas i 1 kap. 4 § LOU, till exempel 
likabehandlingsprincipen. Det har dock visat sig att införandet av det gällande EG- direktivets 
artiklar som motsvarar de i arbetet berörda lagrummen inneburit svårigheter att tydliggöra de 
bakomliggande principerna som ligger till grund för det aktuella EG- direktivet. 
 
Till viss del kan det ifrågasättas varför artikel 2472 inte införlivades i svensk lagstiftning på ett 
mer ordagrant förfarande. Som vi i uppsatsen visat i avsnitt tre så fanns det skillnader mellan 
innebörden i den föreslagna lagtexten, till den första ändringen av 1 kap. 21 § LOU, och den 
hänvisade artikeln, artikel 24. En alltför hård kritik till införlivningsförfarandet skulle kunna 
vara att regeringen i proposition 1995/96:165 inte förstått innebörden av artikel 24. Om detta 
är riktigt eller inte kan vi inte uttrycka oss om men det som dock så här i efterhand förefaller 
tydligt är att lagförslagstexten till 1 kap. 21 § LOU i proposition 1995/96:165 misslyckades 
med att förmedla helheten i innehållet i artikel 24. Den svenska lagens motsvarighet till artikel 
24 utgjorde en förenkling av artikelns ursprungsinnehåll och det faktum att regeringen valt att 
inte rådfråga lagrådet tyder på att det kan ha funnits en ökad risk för feltolkning av artikel 24. 
Det faktum att det svenska lagförslaget av artikel 24 innebar en förenkling kan belysas med 
den refererade doktrinens påpekande att utelämnandet av kompletteringsmöjligheten innebär 
osäkrare upphandlingar i utvärderingsfasen.  
 
Artikel 24 måste tolkas i skenet av hela direktivet och vid en sådan tolkning förefaller det inte 
vara svårt att inse att artikel 24 spelar en viktig roll i möjligheten att bedöma anbud och på så 
sätt upprätthålla likabehandlingsprincipen. Om möjligheten att jämföra ett anbud försämras 
genom inskränkning i möjligheten till att kräva in kompletteringar från anbudsgivare 
motverkar det i sin tur likabehandlingsprincipen.  
 
Som delar av den refererade doktrinen och propositionen, till den andra och nu gällande 
ändringen, beskrivit är det meningen att möjligheten till att lämna kompletterande uppgifter 

                                                 
72 Direktiv 93/36/EEG, med benämningen ”artikel 24”  som vi använder i detta avsnitt menar vi artikel 24 i detta 
direktiv. 
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bör tillämpas restriktivt och bara på begäran från den upphandlande enheten. Avsteg från 
någon av dessa två förutsättningar innebär att upphandlingsförfaranden glider längre ifrån 
likabehandlingsprincipens värdegrunder.  
 
Att komplettering endast bör ske på den upphandlande enhetens initiativ för att inte motverka 
likabehandlingsprincipen bör inte vara svårt att ta till sig. Det ligger nära till hands att 
exemplifiera motsatsen: Antag att en upphandlingsförfrågan besvaras av två företag och det 
resursmässigt skiljer mycket mellan de två anbudsgivarna. Anbudsgivaren med mycket 
resurser kan då välja att komplettera sitt anbud i en så stor omfattning att det inte längre är 
ekonomiskt försvarbart för företaget med mindre resurser att vara med och konkurrera om 
upphandlingskontraktet genom fortsatta kompletteringar.  
 
Restriktivitetskravet för möjligheten att begära in kompletteringar som uttryckts i doktrin och 
förarbeten är också en logisk följd av att likabehandlingsprincipen skall upprätthållas. För att 
inte den upphandlande enhetens objektivitet skall ifrågasättas är det nödvändigt att betänka i 
vilka situationer som kompletteringsförfrågan är motiverad och vilket underlag som då skall 
förfrågas. I de fallen då den upphandlande enheten har varit otydlig i sitt förfrågningsunderlag 
är det naturligt att följden kan bli att den upphandlande enheten begär in kompletterande 
uppgifter.  
 
Hur stort krav som skall ställas på den upphandlande myndigheten att vara tillräckligt tydlig 
så att bland annat likabehandlingsprincipen och transparensprincipen kan anses vara 
tillgodosedda kan vara svårt att exakt definiera på förhand. Vägledning kan dock inhämtas 
från rättsfallet ”Sonera mot Migrationsverket”  
 
I det refererade fallet ”Sonera mot Migrationsverket”  tydliggörs vad som menas med 
affärsmässighet och därigenom vilka tydlighetskrav som kan ställas på en upphandlande 
enhet. Kontexten i rättsfallet innebär att affärsmässighet uppbyggs av transparensprincipen 
som syftar till att säkerställa att det skall gå att härdleda hur en upphandlande enhet har tänkt. 
Men det är inte samma sak att som att uttrycka att principen skall kunna användas för att 
förutsäga hur den upphandlande enheten skall agera. Skillnaden mellan att kunna härleda hur 
en upphandlande enhet har tänkt och att förutse hur den upphandlande enheten skall agera är 
vad som kan sägas vara en beståndsdel av konceptet affärsmässighet. Affärsmässighet är ju, 
som vi berört tidigare i uppsatsen, något som skall färga hela upphandlingsförfarandet. 
Således är det acceptabelt för en myndighet att vara otydlig i förfrågningsunderlaget till den 
grad att otydligheten fortfarande vilar inom ramarna för de rättsprinciper som formar 
begreppet affärsmässighet. 
 
Medför brott mot affärsmässigheten då att den upphandlande enheten tvingas göra om sin 
upphandling? Nej, det behöver inte nödvändigtvis vara så. I ”Registreringsskyltsmålet”  
befanns den upphandlande enheten ha brutit mot likabehandlingsprincipen genom att begära 
in kompletterande uppgifter ifrån de kvarvarande anbudsgivarna ett år efter anbudstidens 
utgång. Vidare hade den upphandlande enheten begärt in kompletteringar som var av en sådan 
omfattning att det ursprungliga kontraktsförhållandet ansågs frångånget. Den upphandlade 
enheten har genom sitt förfarande inte heller efterlevt transparensprincipen. Förklaringen till 
att den upphandlande enheten inte behövde göra om upphandlingen var att den klagande 
parten inte tillhörde den skara anbudsgivare som inte gick vidare utifrån det ursprungliga 
förfrågningsunderlaget. Trots att det visade sig att det ursprungliga förfrågningsunderlaget 
inte motsvarade det som större delen av upphandlingen kom att omfatta kunde den klagande 
parten inte påvisa att skada uppkommit. Huruvida det är klandervärt eller inte att 
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upphandlingen inte gjordes om lämnar vi därhän. Det som var väsentligt i det här fallet är att 
den upphandlande enhetens otydlighet i sitt förfrågningsunderlag utgjorde grunden för att de 
ursprungliga kontraktsförhållandena frångicks. Att de ursprungliga kontraktsförhållandena 
frångicks gjorde att den upphandlande enheten brutit mot 1 kap. 21 § LOU och att det innebar 
ett brott mot likabehandlingsprincipen.  
 
I det föregående stycket diskuterades den situation där den upphandlande enheten var otydlig 
och bröt mot bland annat likabehandlingsprincipen, affärsmässighetskravet kan inte ha ansetts 
vara uppfyllt. I den diskussionen användes begreppet ”ursprungliga kontraktsförhållanden”. 
Begreppet är mycket viktigt för att 1 kap. 21 § LOU skall kunna förstås och kunna tillämpas i 
linje med sitt syfte. Med ursprungliga kontraktsförhållanden menas det anbud som en 
anbudsgivare först lämnar in. 1 kap. 21 § LOU innebär att förtydliganden och kompletteringar 
som kommer den upphandlande enheten tillhanda inte får innebära att de ursprungliga 
kontraktsförhållandena frångås. Vägledning härom kan hämtas från det refererade målet 
” Intrum Justitia mot Apoteket” . I målet begär den upphandlande enheten in förtydliganden 
från anbudsgivarna i syfte att säkerställa att de ursprungliga kontraktsförhållandena från de 
respektive anbudsgivarna inte missförstods. En av anbudsgivarna förtydligade sitt anbud och 
lämnade samtidigt i kompletterande information. Den kompletterande informationen innebar 
att de ursprungliga kontraktsförhållandena frångicks. Detta innebar således att den 
kompletterande informationen inte kunde beaktas av den upphandlande enheten med annat än 
att det i så fall hade inneburit att likabehandlingsprincipen hade frångåtts. I det här målet var 
det snarare den anbudsgivaren som lämnade in kompletteringar tillsammans med 
förtydliganden som kan anses ha varit otydlig i sitt ursprungliga kontraktsförhållande.  
 
Stöd för att ett brott mot 1 kap. 21 § LOU innebär ett brott mot likabehandlingsprincipen 
återfinns i målet ”Kommissionen mot Belgien”  där Generaladvokatens definitioner av 
uttrycken komplettera och precisera är vägledande för tolkningen av 1 kap. 21 § LOU. Det är 
alltså meningen att tillämpningen av 1 kap. 21 § LOU syftar till att kunna göra anbuden 
jämförbara med varandra utan att de ursprungliga kontraktsförhållandena frångås. I målet ges 
bland annat en tydlig och vägledande förklaring om vad som menas med begreppen förtydliga 
och komplettera. Förklaringen om de två begreppen har väglett denna analys. Den doktrin, 
som berör den aktuella versionen av 1 kap. 21 § LOU, tillsammans med yttranden från NOU 
är liktydig med förklaringen i målet. 

6.2 Förhandlingsfördel som strider mot likabehandlingsprincipen? 
Det centrala i vad som får kompletteras och inte baseras således på huruvida det ursprungliga 
kontraktsförhållandet är att betrakta som frångånget eller inte. Det är enligt ovan inte förenligt 
med likabehandlingsprincipen att bryta mot 1 kap. 21 § LOU. Vi har i vårt doktrinavsnitt 
refererat följande citat: ”För att inte snedvrida konkurrensen får ändringar i avtal endast göras 
om det reglerats i avtalet” . Citatet kan ses som en bekräftelse för uppfattningen att de 
ursprungliga kontraktsförhållandena inte får frångås. Men i citatets lydelse kan också 
underlag för innehållet i den andra frågeställningen för arbetet skönjas. Om det är så att det 
ursprungliga kontraktsförhållandet är utformat på ett sådant så att det ursprungliga 
kontraktsförhållandet inte frångås samtidigt som det tillåter att ändringar, kan detta innebära 
en förhandlingsfördel?   
 
Om det ursprungliga kontraktsförhållandet görs för otydligt förefaller det troligt att det inte 
går att använda som anbud och då uppstår ju inte problemet om huruvida det förelåg en 
förhandlingsfördel eller inte. Men om ett otydligt kontraktsförhållande används är det troligt 
att anbudsgivare som förlorat upphandlingen protesterar, den mån de uppfattar det otydliga 
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kontraktsförhållandet och samtidigt finner en protest lönsam. För att försöka belysa vart 
gränserna går för vad som anses vara en otillåten otydlighet i ett ”ursprungligt 
kontraktsförhållande” kommer vi inledningsvis att diskutera det refererade målet ”Bravida 
mot Katrineholm”. 
 
Här var det den upphandlande enheten som var otydlig i vad som skulle lämnas anbud på. 
Efter anbudstidens slut begärde den upphandlande enheten att anbudsgivarna skulle lämna in 
förtydligande uppgifter som innehöll nya ställningstaganden till den ändrade omfattningen av 
upphandlingen. De nya ställningstagandena som inkom till den upphandlande enheten skulle 
sedan utvärderas enligt andra förutsättningar än vad som angivits i det ursprungliga 
förfrågningsunderlaget. Denna typ av förändrade förutsättningar innebar en otydlighet där 
förutsättningarna för de ursprungliga kontraktsförhållandena ändrades efterhand och den 
upphandlande enhetens agerande innebar att upphandlingen fick göras om.  
 
En upphandlande enhet får alltså inte var så otydlig med vad som upphandlas så att de 
ursprungliga kontraktsförhållandena frångås. Det kan förefalla självklart att samma princip 
skall gälla för de anbudsgivare som är med i upphandlingen. I ”Myndighetsuppgiftsmålet”  
refererade vi att en av anbudsgivarna var otydlig i sitt anbud och bad om att få komplettera sin 
ansökan med ytterliggare uppgifter i efterhand. De uppgifter som anbudsgivaren ville 
komplettera med var av skallkravkaraktär. Det ena dokumentet som anbudet skulle 
kompletteras med var ett registreringsbevis och som dokument är det av den karaktären att det 
omfattas av artikel 2173. Kundreferenser från Växjö kommun är som dokument av karaktären 
kundreferenser från myndighet och omfattas av artikel 23 p 1a andra stycket74. Båda 
uppgifterna innefattas alltså av de uppgifter som får lämnas i kompletterande syfte enligt 
artikel 2475.  
 
Till en början kan det vara svårt att ta till sig innebörden i kammarrättens dom. Om 
dokumenten är att se som existerande vid anbudsgivningens start kan kammarrättens dom ses 
som en markering att de artiklar som innefattas av artikel 2476 har en slags inbördes 
rangordning. Detta förefaller föga troligt då det inte finns någon sådan föreskrift i det berörda 
direktivet. Istället ligger det närmare tillhands att anta att kammarrättens dom grundas på att 
Växjö kommuns myndighetsuppgift i form av kundreferenser inte existerade vid 
anbudsförfarandets start.  
 
Om den ovanstående motiveringen inte är att anse som trolig uppkommer frågan vilka 
uppgifter som är att betrakta som lämnade uppgifter när de inte är inlämnade till den 
upphandlande myndigheten.  
 
Enligt vad vi kan utläsa av kammarrättens dom, förefaller det vara på det viset att 
kundreferenserna från kommunen inte skall anses ha funnits under anbudsförfarandet. Är det 
så att uppgifter, trots att det är ett skallkrav, inte finns med i anbudet kan inte det anbudet vara 
med vid anbudsutvärderingen. Det förefaller vara så att det är utlåtanden om själva 
verksamhetens subjektiva egenskaper som inte får vara otydliga i ett anbud. Huruvida detta 
innebär att utlåtanden, som inte berör verksamhetens subjektiva egenskaper får vara otydliga i 
ett anbud, kan vi inte utrycka oss om då det inte är tillåtet att tolka rättsfall e contrario. Något 
som skulle kunna utläsas ur uppsatsens insamlade material är dock att det torde vara i enlighet 

                                                 
73 A.direktiv. 
74 A.direktiv. 
75 A.direktiv. 
76 A.direktiv. 
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med såväl doktrin som gällande nationell och gemenskapsrättslig lagstiftning då otydligheten, 
oavsett om den innebär en fördel eller inte, redan finns med i anbudsgivarens del av det 
ursprungliga kontraktsförhållandet. Denna typ av otydlighet kan inte heller anses bryta mot 
likabehandlingsprincipen eftersom det ursprungliga kontraktsförhållandet inte frångås.  



 - 27 - 

7 Slutsatser 

7.1 Likabehandlingsprincipen frångås inte med 1 kap. 21 § LOU  
Utifrån föregående diskussionsavsnitt 6.1 framgår att 1 kap. 21 § LOU syftar till att 
upprätthålla konceptet affärsmässighet och ett brott mot 1 kap. 21 § LOU innebär därför i sig 
ett brott mot likabehandlingsprincipen. Detta ger vid handen att tillämpningen av 1 kap. 21 § 
LOU därför inte kan anses innebära att likabehandlingsprincipen frångås. 
 

7.2 Vid tidspressad anbudsutformning underlättar 1 kap. 21 § LOU  
Utifrån diskussionen i avsnitt 6.2 berör vi huruvida det kan vara så att det är utlåtanden om 
själva verksamhetens subjektiva egenskaper som inte får vara otydliga i ett anbud. När en 
anbudsgivare skall utforma ett anbud skulle det kunna härledas ur detta resonemang att det är 
acceptabelt att vara ”sen”  med uppgifter om verksamheten som redan finns registrerade på 
offentliga myndigheter så länge som uppgifterna inte berör verksamhetens subjektiva 
egenskaper. Om detta är en fördel vid anbudsgivningen är beroende på om företaget väljer att 
utnyttja möjligheten eller inte. Exempelvis kan ju detta uppfattas som en fördel och utnyttjas 
när en anbudsgivare har tidsbrist vid utformandet av sitt anbud. Om en anbudsgivare väljer att 
vara otydlig i sitt anbud genom att inte lämna in uppgifter som är av skallkravskaraktär och 
som inte rör verksamhetens subjektiva egenskaper kan detta inte anses innebära att 
likabehandlingsprincipen frångås eftersom de ursprungliga kontraktsförhållandena inte 
frångås.
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8 Egna reflektioner 
I uppsatsens material som vi använt oss av kan vi även skönja underlag för vidare studier på 
området. Det förefaller vara så att det finns en möjlighet för potentiella anbudsgivare 
(anbudsgivare som var intresserade av att lämna anbud men ej lämnat anbud) att klandra en 
upphandlande enhets otydliga förfrågningsunderlag. I Sverige förefaller det vara kutym att 
den klagande på ett mycket adekvat sätt skall kunna påvisa att denne har lidit skada hänförligt 
till den upphandlande enhetens agerande. Det som vi anser vara en intressant fråga att besvara 
i en framtida studie på detta område är: Om det finns möjlighet för en potentiell anbudsgivare 
att hänföra ett förändrat innehåll i den upphandlande enhetens förfrågningsunderlag till, en 
visserligen fiktiv men adekvat, påvisad skada. 
 
Den ansats som uppsatsen har haft har inneburit att vi har beskrivit 1 kap. 21 § LOU utifrån 
anbudsgivarnas perspektiv. Visserligen kan det ju genomföras en studie på området som 
utröner om lagrummet ger de upphandlande enheterna en förhandlingsfördel. Men i en sådan 
studie skulle det nog vara svårt att urskilja denna förhandlingsfördel från den 
förhandlingsfördel som den upphandlande enheten har i och med att enheten är ensam köpare 
med ” rätt”  att självständigt välja ” rätt”  anbudsgivare.  
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